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CARRIE TEN NAPEL 
(OMROEP MAX / OP1)

Beste Carrie,
Van harte gefeliciteerd met jouw nominatie
voor de Anton Mussert Prijs
(www.antonmussertprijs.nl/nominaties). Je 
ontvangt je nominatie in de categorie Media 
omdat je op een geweldige manier het 
failliet van de objectieve journalistiek
blootlegt. Heel goed ook dat je afziet van 
het stellen van kritische vragen. En wat fijn
voor je dat je vaak bij ome Ab Osterhaus op 
schoot mag kruipen. Nogmaals gefeliciteerd. 
Ook namens de duizenden slachtoffers met 
vaccinatieschade.
De jury van de Anton Mussert Prijs



ATTJE KUIKEN  (PVDA)

Beste Attje,
Van harte gefeliciteerd met jouw nominatie voor
de Anton Mussert Prijs
(www.antonmussertprijs.nl/nominaties). Je 
ontvangt je nominatie in de categorie Politiek
vanwege het ontkennen van de werking van 
Ivermectine, waardoor wellicht duizenden
slachtoffers voorkomen hadden kunnen worden. 
Met het opzichtige verspreiden van 
desinformatie, lever je ook een prachtige bijdrage
in het verlagen van het vertrouwen in de politiek. 
Bedankt daarvoor en nogmaals gefeliciteerd. Ook 
namens de duizenden slachtoffers met 
vaccinatieschade.
De jury van de Anton Mussert Prijs



JAN PATERNOTTE (D66)

Beste Jan,
Van harte gefeliciteerd met jouw nominatie voor de 
Anton Mussert Prijs
(www.antonmussertprijs.nl/nominaties). Je ontvangt
je nominatie in de categorie Politiek vanwege je 
opzichtige pharmapusherij. Hugo zal wel trots op je 
zijn. Bedankt ook voor het etaleren van een volstrekt
gebrek aan kennis over dit voor 99% van de 
bevolking volstrekt onschuldige virus. Daardoor lever 
ook jij een belangrijke bijdrage aan het verlagen van 
het vertrouwen in de politiek. De poppenkast wordt
dankzij jouw optreden wel heel erg zichtbaar. 
Bedankt daarvoor en nogmaals gefeliciteerd. Ook 
namens de duizenden slachtoffers met 
vaccinatieschade.
De jury van de Anton Mussert Prijs



HENK OTTEN (FRACTIE 
OTTEN)

Beste Henk,
Van harte gefeliciteerd met jouw nominatie voor
de Anton Mussert Prijs
(www.antonmussertprijs.nl/nominaties). Je 
ontvangt je nominatie in de categorie Politiek, 
omdat jij als geen ander druk zet om de 
tweedeling in de maatschappij tot stand te
brengen. Wij zouden nooit voor uitsluiting van 
mensen zijn die bijvoorbeeld door hun BMI een
verhoogde kans hebben op een IC-opname. Maar 
jij, Henk, jij verheft discriminatie echt tot kunst. 
Gelukkig hebben we de beelden en je moties nog. 
Bedankt daarvoor en nogmaals gefeliciteerd. Ook 
namens de duizenden slachtoffers met 
vaccinatieschade. 
De jury van de Anton Mussert Prijs



PATRICIA BRUIJNING-
VERHAGEN (UMC Utrecht)

Beste Patricia
Van harte gefeliciteerd met jouw nominatie voor de 
Anton Mussert Prijs
(www.antonmussertprijs.nl/nominaties). Je ontvangt
je nominatie in de categorie Zorg. Ondanks dat je 
haarfijn uit weet te leggen dat het risico op ernstige
ziekte als gevolg van het Corona-virus voor kinderen
zo goed als nihil is, sta je te juichen om straks
kinderen vanaf 5 jaar te prikken. Dat levert
ongetwijfeld veel meer slachtoffers in deze leeftijd
groep dan het virus ooit zou kunnen veroorzaken. 
Met jouw media-optredens laat je echt optimaal
zien hoe ziek de zorg is. Bedankt daarvoor en
nogmaals gefeliciteerd. Ook namens de duizenden
slachtoffers met vaccinatieschade.

De jury



KARLOY ILLY – SINT 
ANTONIUSZIEKENHUIS

Beste Károly,
Van harte gefeliciteerd met jouw nominatie voor
de Anton Mussert Prijs
(www.antonmussertprijs.nl/nominaties). Je 
ontvangt je nominatie in de categorie Zorg, 
vanwege het verspreiden van neonieuws, 
prikpusherij en het aanjagen van angst. Jouw
aperte leugens maken pas echt duidelijk zichtbaar
hoe erg het met onze zorg is gesteld. Gelukkig
worden de beelden van je optredens allemaal
netjes bewaard. Bedankt dus voor je inzet en
nogmaals gefeliciteerd. Ook namens de 
duizenden slachtoffers met vaccinatieschade.
De jury van de Anton Mussert Prijs



FRITS ROSENDAAL –
LUMC

Beste Frits,
Van harte gefeliciteerd met jouw nominatie voor de 
Anton Mussert Prijs
(www.antonmussertprijs.nl/nominaties). Je ontvangt
je nominatie in de categorie Zorg, vanwege het 
verspreiden van nepnieuws omtrent Ivermectine en
het promoten van experimentele gen-therapie. Als jij
je aan de Eed van Hippocrates had gehouden en
Ivermectine eerlijk onderzocht had, dan waren
waarschijnlijk duizenden patiënten niet eens op de 
IC terecht gekomen. Je toont in ieder geval aan hoe 
ziek de zorg is. Bedankt dus voor je inzet om dat
bloot te leggen en nogmaals gefeliciteerd. Ook 
namens de duizenden slachtoffers met 
vaccinatieschade.
De jury van de Anton Mussert Prijs
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